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KURBAN BAYRAMI
Aziz Müminler!
Bizleri Allah’a kulluk şuurunun bütün benliğimizi
kuşattığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın
pekiştiği, rahmet ve bereket dolu bayram sabahına
kavuşturan Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Getirdiği en
büyük lütuf ve rahmet Yüce Dinimiz İslam ile hayatımızı
karanlıklardan aydınlığa çıkartan Peygamber Efendimize
salât ve selam olsun. Peygamber Efendimiz (s.a.s),
ashabına
bayram
namazını
kıldırdıktan
sonra
okuduğu hutbede, şu müjdeyi verdi: “Âdemoğlu kurban
günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir
amel işlemez. Kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları
ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban, henüz kanı
yere düşmeden, Allah tarafından kabul edilir. Bu
sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş
olsun.”1
Kıymetli Kardeşlerim!
Bugün günahlarımızdan arındığımız, Yüce rabbimizin
rızasına kavuştuğumuz için mutlu ve huzurluyuz. Kurban
bayramı, huzurun, esenliğin, kardeşliğin, birlik ve
beraberliğin bayramıdır. Her türlü farklılığı bir kenara
bırakıp birlik ve beraberliğe ulaşanların, kendini ve Rabbini
bilenlerin, tefekkür ve tezekkür edenlerin, gönülden
Rabbine teslim olanların bayramıdır. Bu bayram,
zihinlerini kötülüklerden arındıranların, gönüllerini manevi
kirlerden temizleyenlerin, günahlardan uzak duranların
bayramıdır. Bu bayram, nefsini terbiye edenlerin, hiçbir
canlıyı incitmeyenlerin ve çevresine güven verenlerin
bayramıdır. Bu bayram, sabrı ve şükrü kuşananların,
varoluşumuzun hikmet ve gayesi doğrultusunda bir hayat
sürenlerin bayramıdır. Bu bayram, değerlerimizi
yaşatanların; yetime, yoksula, yalnıza, kimsesize yakın
olanların, çaresizlere çare olanların bayramıdır. Okuduğum
hadis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:
“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta
ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler.
Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar
da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa
tutulurlar”2
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Değerli Müminler!
Bu sene kurban ibadetinin ikiz kardeşi olan hac ibadetini
ifa etmek üzere kutsal topraklara gidemediğimiz için
gönüllerimiz mahzun. Ancak Hz. İbrahim gibi Allah’a
kullukta azimli ve kararlı, Hz. İsmail gibi sabırlı ve
sadakatli olursak haccın manevi atmosferini benliğimizde
hisseder, kurban ibadetinin manasını anlamış oluruz. Bu
günler, Rabbimizin lütfettiği nimetlere şükrümüzün bir
ifadesi olarak eda ettiğimiz kurbanlarımızı komşularımızla
ve ihtiyaç sahipleri ile paylaştığımız değerli ve bereketli
vakitlerdir. Vekalet vererek muhtaç kardeşlerimize
gönderdiğimiz kurbanlarla kardeşlik hukukunun gereğini
yerine getirdiğimiz günlerdir. Sevgili Peygamberimiz
kurbanını keserken bu ibadetin mana ve önemini iafede
eden şu ayetleri okurdu: “Ben hakka yönelen birisi
olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah’a
çevirdim. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim.
Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve
ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun
hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben
Müslümanların ilkiyim.”3
Kardeşlerim!
Bayramlar, birbirimize daha çok kenetlenmemize,
kardeşlik hukukunun gereklerini hakkıyla yerine
getirmemize vesile olan zaman dilimleridir. Bayramlar,
birlik ve beraberlik duygularının, paylaşma ve infakın
zirveye çıktığı günlerdir. Öyleyse geliniz. Bu bayramı da
bir gönül kazanma seferberliğine dönüştürelim. Annebabamızın, kardeşlerimizin, komşularımızın yüzünü
güldürelim. Yoksullara, yaşlılara, kimsesizlere, boynu
büküklere, hasta ve engelli kardeşlerimize bayram sevinci
yaşatalım. Kırılan kalpleri, darılan gönülleri, bayramın
bereketi ve güzellikleriyle mamur edelim. Kardeşliğimize,
bayram
sevincimize
engel
olan
dargınlıkları,
küskünlükleri, çekişmeleri, her türlü olumsuzluğu ortadan
kaldıralım. Rabbimizden yaptığımız ibadetleri, kestiğimiz
kurbanları
kabul etmesi, karşılaştığımız korona
salgınından bizleri kurtarması için dua edelim.
Hollanda Diyanet Vakfı’nın vekaletle kurban alımları
bayramın birinci günü yani bugün saat 4’de kadar devam
etmektedir. Kurbanlarını vakfımıza bağışlamak isteyenler
online olarak bağış yapabilecekleri gibi din görevlilerine de
en geç saat 4’de kadar makbuz karşılığında vekaletlerini
verebileceklerdir. Kurban Bayramımızın başta âlem-i İslâm
olmak üzere dünyamıza barış ve huzur getirmesini
Rabbimden niyaz ediyorum. Kurbanlarınız makbul,
bayramınız mübarek olsun.
Hollanda Diyanet Vakfı
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